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14301 - Ilma meesteta on kurb maailm
Sattus kord mandrimees Hiiumaale suvitama. 

Nagu ikka puhkusel olles, tundus ka talle Hiiu-
maa rohi rohelisem, taevas sinisem ja päike 
soojem. Ülevas meeleolus mandrimees tarvitas 
koos koltselõuameestega veidi liiga lahkekäeli-
selt välja jagatud kohalikku päritolu keelekastet 
ning jäi purjakile. Õhtu edenedes mindi koha-
like vaatamisväärsustega tutvuma ning mandri-
mees kohtas mööda saart kruiisides üht emast. 
Olles ülevas meeleolus, hakkas ta emasega 
kohe agarasti kurameerima. Ei hoolinud ta 
enam teiste manitsustest ega korralekutsumist-
est. Järgmisel hommikul teeäärses heinaküünis 
ärgates oli mandrimees väsinud ja muserdunud, 
nagu peale säärast praalimist ikka juhtub. 
Eelmisel õhtul kohatud emane oli kadunud 
nagu vits vette. Järsku tundis ta suurt soovi 
minna jumalakotta oma eilaseid patte lunasta-
ma. Nii ta otsustaski esimeselt vastutulevalt 
hingeliselt teed küsida: 

""Tere memmeke, kas see tee läheb kiri-
kusse?“ 

Memmeke vastas aga hiidlastele omase huu-
moriga ""Ei see tee lähe kuskile. Ma ole eluaeg 
siin elan, tee ikka oma koha peal.“

Mandrimees proovis uuesti: „Memmeke, kas 
see tee viib kirikusse?“ 

„Äi see vii kuskile,  ikka ise pead minema!""
Lõpuks lõi mandrimees käega ning loobus 

nende emastega jändamisest. Seikleja aga nii 
kegrelt alla ei anna ning otsib selle kiriku siiski 
üles."
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14302 - Kinnisvarabuum
See tagasihoidlik mõisahoone on nõukaaegse 

kinnisvarabuumi ohvriks langenud. Nagu 
Eestis juba siis tavaks, on kasutatava pinna 
suurendamiseks algselt ühekordsele paekivist 
hoonele teine korrus peale ehitatud ning hoone 
välisilme on seeläbi tundmatuseni muutunud. 
Võiks öelda, et täna polegi hoone ise midagi 
erilist. Meie aga tutvume hoopis hoovis asuva 
õpperajaga.

14304 - Kas sa Rikabelit tead?
Rajameister istus maha ja ohkas raskelt. Talle 

oli ilmne see, et mistahes siia ka ei kirjutaks, 
poleks sel enam mingit tähtsust...

14305 - Hr. Niidirulli jahutehas
Tuuleveski mõiste tuleneb vesiveskist, mille 

algne nimetus on "vesikivi" (analoogselt vane-
male jahvatamisvahendile "käsikivile"). Sõna 
"vesikivi" mugandamisel on sajandite jooksul 
saadud sõna "veski". Kuna tuulikud on jõudnud 
Eesti aladele mõnevõrra hiljem kui vesiveskid, 
on "veski" mõistele lisatud eesliide sama jahva-
tusprotsessi iseloomustamiseks vaid tuule jõul - 
tuuleveski.

14303 - Dee ja Vuu
Sama kuju ja kirjadega monument on vähe-

malt oma 5-s kohas Hiiumaal. Nii ka Emmas-
tes. Leia see üles.



SUVESEIKLUS 2014 

14306 - Näkid madalas vees
Rannakülas sündinud, naaberkülas kasvanud 

kaugsõidukapteni paberitega eesti kirjanik. 
Alustas oma kirjanikuteed kaasmadruste palvel 
nende tüdrukutele sõnaosavaid kirju kirjutades. 
Asisemate teoste teemad ringlevad mere ja ko-
dusaare ajaloo ümber. J. Smuuli preemia lau-
reaat.

Otsime tema mälestuskivi.

14307 - Jeesus Kristus karjapoisiks
Selle mõisa karjapoiss on olnud Jeesus Kris-

tuse prototüübiks. Maali autor aga kahetses 
hiljem kibedalt oma valikut, kui kuulis, et kord 
sümpaatne ja eksootilise välimusega karjapoiss 
on karjääri teinud ning temast on saanud 
võrdlemisi ebasümpaatne kubjas. Aga loodut 
tagasipöörata enam ei saanud ning tänaseni on 
selle mõisakupja näolapp paljudele jumalapoja 
kehastuseks. 

Meie aga külastame mõisa valitsejatemaja.

14308 - Eeldamine on kõigi vussikeeramiste ema
Legendi interpreteerides võiks öelda, et kui 

Leiger oleks enne ehitamise algust kaarti 
vaadanud ning ka Tõll teiselt poolt oma osa ära 
teinud, oleks Leedo äril praegu üks laevaliin 
vähem.

Parklast sihtkohani on 2 km. 
Leia vastus küsimusele...
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14309 - Pole kõrts ega kirik
Kohalik rahvas on siin alates hoone ehitamis-

est koos käinud. Esmalt koguneti jalga puhka-
ma, keelt kastma ja maailmaasju arutama. Veidi 
rohkem kui pool sajandit hiljem hakkasid 
samas majas kogunema kohalikud lapsed. Ka 
täna kogunetakse selles hoones, kuid sedapuh-
ku on maja kasutamiseks kõigile kohalikele 
elanikele, nii suurtele kui väikestele.

14310 - Hollandlane
See uhke tuulik on värskelt renoveeritud ning 

pakub täna ohtralt silmailu.
Isegi uksed on avatud.

14311 - Meie vägilased
Meie kallite vägilaste tegutsemise jälgi võib 

leida üle terve Eesti. Oluliselt harvem on aga 
mööda Eestimaad ringi uidates võimalik kohtu-
da mõne vägilase enda kujuga. Kalevipoja ku-
jukesi on mõned siin-seal. Suurt Tõllu võib 
kohata auväärsel kohal Kuressaare prome-
naadil. Me saaksime täna seda kuiva jalaga 
vaatamagi minna, kui just Leigeril poleks 
sillaehitamine pooleli jäänud. Aga kuju on Lei-
geril uhke - pronksi valatud ning seisab sealsa-
mas pooleli jäänud silla juures.
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14312 - Mere muusika
Tihti on nii, et palju on head, põnevat, huvita-

vat või väärtuslikku millest me ei tea seni kuni 
meid ninapidi sisse torgatakse. See punkt on 
mõnevõrra erinev senistest suveseikluse punk-
tidest sest sellega kaasneb rajameistri palve 
seiklejale. 

Me otsime ühe helilooja majamuuseumit. Ilm-
selt sellest vihjest juba piisab aga lisame siia 
juurde, et see helilooja pani aluse Eesti klaver-
imuusikaloomingule. Kui üldiselt teatakse teda 
pigem Eesti esimese sümfoonilise teose ning ka 
esimese oratooriumi loojana, siis tahaksin 
eraldi välja tuua ka tema (Eesti) esimese 
klaverikontserdi. Ja siin peitubki rajameistri 
palve. 

Youtubest leiad kergesti selle klaverikontser-
di. Kuula see ära. Aga kuula seda pigem peale 
Suveseiklust kodus kui sul on aega mõtiskleda. 
Ei ole võimalik kirjeldada helikeelega paremini 
Hiiumaad, selle loodust, lindude rännet ning 
põimida ühtlasi sisse ajastu ängi. Ja olgu see 
ühtlasi suveseikluse huvitavaks meenutuseks 
mis toob ilmselt nii mõnedki külastatud kohad 
sulle taas silme ette.

14313 - Martini
See massiivne monstrum aleviku keskmes 

arvatakse ehitatud olevat juba 15. saj. lõpul või 
siis 16. algul. Hiljem on teda ka laiendatud, 
kuid tänaseks on ta varemed konserveeritud ja 
ootavad restaureerimist

12-17
AVATUD
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14314 - Navigaatori õudukas
Sadamast saab siia nii, Google arvates:
Sõitke suunas edel umbes 250 m; Tehke pööre 

vasakule ja sõitke 9,2 km; Pöörake vasakule ja 
sõitke 1,8 km; Pöörake paremale ja siis 1,3 km; 
Pöörake veidi vasakule ja sõitke 2,1 km; 
Pöörake paremale ja sõitke 4,1 km; Pöörake 
vasakule ja sõitke 9,2 km; Pöörake vasakule 
Kärdla-Käina teele ja sõitke 8,4 km; Pöörake 
vasakule ja 2,1 km; Pöörake paremale ja sõitke 
13,4 km; Pöörake paremale ja  siis 3,2 km; 
Pöörake vasakule ja sõitke 2,9 km; Pöörake 
vasakule ja edasi 1,6 km; Keerake paremale ja 
siis ainult 1,0 km; Pöörake vasakule ja sõitke 
850 m; Pöörake paremale ja sõitke 10,0 km; 
Pöörake vasakule ja sõitke 4,1 km; Pöörake 
paremale ja sõitke 9,5 km; Pöörake paremale ja 
edasi 8,7 km; Pöörake paremale suurele teele ja 
sõitke 5,0 km; Keerake veidi vasakule ja ilus 
suur puu jääb teist 1,4km kaugusel paremat 
kätt. 

14315 - Paralleelteed
Selle, valla abikiriku juures, valitseb tõeline 

rahu ja vaikus. Täiesti sümpaatne värskelt uue 
kollase värvikuue saanud kirik.

14316 - Puude kuningas
See pole mingi harilik puu, mis ühe talu järgi 

nime on saanud. Põlispuu laia ja tihedat võra on 
vorminud meretuuled. Puu on küll osaliselt 
kuivanud, ent sellel on veel piisavalt jõudu, et 
vastu panna sügisrajudele ja kevadäikestele.
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14317 - Peaaegu loss
Kindlasti mäletavad suveseiklejad ühte lin-

dude poolt vallutatud saarekest, kus vastuseks 
oli pikim sõna onni ukse kõrvalt. Nüüd, 7 aastat 
hiljem, me seiklejaid sellisele saarekesele ei 
aja, küll aga pakume võimaluse vaadelda pisut 
eemalt tornist laidu, kus kormoranid on oma 
väljaheidetega hävitanud kõik elava. Paar aastat 
tagasi sai allkorruse muuseumist ka binoklit 
laenutada, kuid rajameistril see ei õnnestunud. 
Soovitame soojalt ka matkarada!

14318 - Veel üks muuseum...
Parafraseerides härra Uba, siis mida me saame 

selle muuseumi kohta öelda? Esiteks seda, et 
see on väike. Isegi mikroskoopiline. Sest kui ta 
ei oleks nii väike, ei saaks seda pidada Eesti 
väikseimaks muuseumiks. Ja teiseks, miks 
pagana pärast peaks keegi tahtma külastada 
seda väikest urgast? Aga seepärast et see on täi-
esti omanäoline ja põnev muuseumike keset 
mitte pikka, kuid väga põnevat matkarada, 
mille ehitas külaselts koos valla, PRIA ja 
EAS-iga.

14319 - Kunstizaalis!
Meie otsitav abivahend asub kolmandal kor-

rusel ja seda on lubatud näppida. Sinna on luba-
tud isegi sisse vaadata. Ja tasub vaadata, sest 
sellega näeb kaugele. Isegi Panga pank paistab 
kenasti kätte.

2 kraadi vertikaalselt ja 259 kraadi horisonta-
alselt. Täpselt lipumasti taha jääb suur kan-
diline kivi mida kohalikud kasutavad teatud 
skaala konstandina.

11-19
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14320 - Uus kohtub vanaga
Kui selle 35m pikkuse mootorpurjeka 

rekostrueerimisprojekt tõesti teoks saab, on 
Hiiumaal üks tõsine vaatamisväärsus juures kus 
kohtuvad kaasaegne arhitektuur, modernsed 
materjalid ning ajalooline laevaehitus.

14322 - Esimene kahuriõu
Tohvri patarei nr 44 esimese kahuriõue var-

jend

14321 - Summer of 42
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14323 - Nagu hundi suust kukkunud

14324 - “Jaa, ma olen seda näinud küll. See on...”

Mälestuskivi juurde viiva teeraja ...

Hiiumaa külastajad arvavad sageli, et Hiiu-
maa majandus - see on põllumajandus, puhke-
majandus ja kalapüük. Tegelikult on Hiiumaa 
majanduse südameks aga kaasaegne plasti- ja 
koostetööstus. Hiiumaal toodetakse lõputus 
valikus plastdetaile, pistikuid, lüliteid ja juht-
mekomplekte jne. Samal ajal on aga säilinud ka 
vanu traditsioone järgivaid tootmisettevõtteid. 
Üht neist külastamegi. See vanasse mõisa kõr-
valhoonesse sisse seatud tootmine alustas oma 
tööd nõukogude ajal, tehase sisseseade pärineb 

10-18
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